
INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED 

Powiadomienie i Potwierdzenie Zawarcia Umowy Rozliczeniowej 

1. Niniejsze Powiadomienie dotyczy Klientów (zarówno Klientów Detalicznych, jak i Klientów 
Profesjonalnych (per se lub wybranych Klientów Profesjonalnych)), którzy zostali wprowadzeni do 
Interactive Brokers Ireland Limited (zwanego dalej „IBIE”) przez Brokera Wprowadzającego. IBIE i 
Broker Wprowadzający są stronami Całkowicie Ujawnionej Umowy Rozliczeniowej, zgodnie z którą 
IBIE świadczy określone usługi w odniesieniu do Twojego rachunku. 

2. Warunki i Zasady Umowy z Klientem Interactive Brokers Ireland Limited (zwanej dalej „Umową z 
Klientem IBIE”) mają zastosowanie do Twojego rachunku i są włączone do niniejszego dokumentu 
przez odniesienie. W ZAKRESIE, W JAKIM NINIEJSZE POWIADOMIENIE RÓŻNI SIĘ OD 
JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ UMOWY Z KLIENTEM IBIE, NINIEJSZE POWIADOMIENIE 
ZASTĘPUJE TE POSTANOWIENIA I JEST WIĄŻĄCE DLA TWOJEGO RACHUNKU. 

3. Obowiązki IBIE: IBIE będzie odpowiedzialne za następujące usługi dotyczące rachunków 
Klientów: 

a) Uzyskiwanie i weryfikacja informacji o rachunku i dokumentacji oraz otwieranie i zamykanie 
rachunków Klientów; 

b) Przyjmowanie, segregowanie, zabezpieczanie i dostarczanie środków, papierów wartościowych 
i innego mienia Klienta; 

c) Świadczenie usług w zakresie transakcji z depozytem zabezpieczającym na rachunkach 
Klientów, pobieranie depozytu zabezpieczającego z rachunków oraz ustalanie i egzekwowanie 
limitów kredytowych lub limitów depozytu zabezpieczającego mających zastosowanie do 
rachunków; 

d) Przyjmowanie zleceń od Ciebie lub od Brokera Wprowadzającego na Twój rachunek oraz 
realizacja takich zleceń i rozliczanie wykonanych transakcji; 

e) Przekazywanie Klientowi potwierdzeń i oświadczeń; i 
f) Przyjmowanie dyspozycji dotyczących dobrowolnych czynności korporacyjnych (np. wezwań lub 

zamiany) oraz przyjmowanie dyspozycji dotyczących opcji i praw do papierów wartościowych. 

4. Obowiązki Twojego Brokera Wprowadzającego: Broker Wprowadzający będzie odpowiedzialny 
za następujące usługi dotyczące rachunków Klientów: 

a) Wprowadzanie rachunków Klientów do IBIE i przekazywanie Klientom instrukcji, jak ubiegać się 
o rachunki IBIE; 

b) Zapewnienie wszelkiej obsługi klienta i wsparcia technicznego oraz odpowiadanie na skargi, 
zapytania i prośby Klientów; 

c) Przyjmowanie zleceń Klienta i przekazywanie ich do IBIE w celu realizacji (możesz również 
składać zlecenia bezpośrednio do IBIE za pośrednictwem oprogramowania do wprowadzania 
zleceń IBIE) oraz 

d) Informowanie Klientów o stawkach i opłatach prowizyjnych. 

5. Prowizje i Opłaty: Broker Wprowadzający jest odpowiedzialny za powiadamianie Klientów o 
wszystkich prowizjach i opłatach mających zastosowanie do rachunków Klientów. IBIE odliczy 
stosowne prowizje i opłaty z rachunków Klientów. Prowizje i opłaty należne od Klientów mogą być 
dzielone i rozdzielane między Brokera Wprowadzającego i IBIE, w sposób w jaki Broker 
Wprowadzający i IBIE co jakiś czas uzgodnią. 

6. Obsługa Klienta: Broker Wprowadzający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie całej 
obsługi klienta i pomocy technicznej dla Twojego rachunku oraz za odpowiadanie na Twoje pytania 
lub zapytania dotyczące Twojego rachunku, Twoich zleceń i transakcji. Nie należy kontaktować się 
bezpośrednio z obsługą klienta IBIE, a zamiast tego należy skontaktować się z Brokerem 
Wprowadzającym. Wszelkie spory i kwestie dotyczące wykonywania przez IBIE swoich obowiązków w 
odniesieniu do rachunków klientów (takie jak kwestie transakcyjne, pytania dotyczące realizacji, 
kwestie dotyczące depozytu zabezpieczającego i kredytu itp.) będą przekazywane do IBIE przez 
Brokera Wprowadzającego, a IBIE przekaże rozstrzygnięcie Brokerowi Wprowadzającemu (lub w 
wyjątkowych przypadkach Klientowi). BROKER WPROWADZAJĄCY NIE MA PRAWA DO WIĄZANIA 
IBIE LUB DO ZAWIERANIA JAKICHKOLWIEK UMÓW, POROZUMIEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE 
POWODUJĄ POWSTANIE JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ZOBOWIĄZAŃ PO 
STRONIE IBIE. 

7. Zlecenia: IBIE jest upoważniony do przyjmowania zleceń od Ciebie lub od Twojego Brokera 
Wprowadzającego dla Twojego rachunku. IBIE nie skontaktuje się z Tobą w celu zweryfikowania lub 
potwierdzenia, przed wykonaniem, zleceń wprowadzonych do Twojego rachunku przez Twojego 
Brokera Wprowadzającego. WSZYSTKIE SPORY DOTYCZĄCE ZLECEŃ WPROWADZONYCH 
PRZEZ BROKERA WPROWADZAJĄCEGO SĄ MIĘDZY TOBĄ A BROKEREM 
WPROWADZAJĄCYM. BŁĘDY W 
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KOMUNIKACJI LUB PRZESYŁANIU ZLECEŃ OD BROKERA WPROWADZAJĄCEGO DO IBIE SĄ 
WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BROKERA WPROWADZAJĄCEGO. 

8. Informacje o Rachunku: Broker Wprowadzający jest odpowiedzialny za zapewnienie pełnej 
obsługi klienta i pomocy technicznej dotyczącej Twojego rachunku i dlatego jest upoważniony do 
przeglądania wszystkich informacji dotyczących Twojego rachunku. ZA NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE LUB 
UJAWNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TWOJEGO RACHUNKU PRZEZ BROKERA 
WPROWADZAJĄCEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE BROKER WPROWADZAJĄCY, A IBIE NIE 
PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z 
DOSTĘPU BROKERA WPROWADZAJĄCEGO DO INFORMACJI O TWOIM RACHUNKU. 

9. Brak Porad Inwestycyjnych lub Podatkowych: Przyjmujesz do wiadomości, że ani IBIE, ani 
jego pracownicy lub przedstawiciele nie udzielają żadnych porad inwestycyjnych, podatkowych ani 
transakcyjnych; ani nie zabiegają o zlecenia. Ponadto potwierdzasz, że ani IBIE, ani jego pracownicy 
ani przedstawiciele nie doradzają Tobie ani Twojemu Brokerowi Wprowadzającemu w kwestiach 
dotyczących stosowności jakiegokolwiek zlecenia; nie przedstawiają jakichkolwiek opinii, osądów lub 
innego rodzaju informacji dotyczących charakteru, wartości, potencjału lub przydatności danej 
inwestycji; lub nie sprawdzają stosowności porad inwestycyjnych lub transakcji zawartych przez Ciebie 
lub przez Brokera Wprowadzającego w Twoim imieniu. 

10. IBIE nie kontroluje, nie audytuje ani nie nadzoruje działalności Brokera Wprowadzającego ani 
jego zarejestrowanych przedstawicieli. Ani Broker Wprowadzający, ani żaden z członków jego 
kierownictwa, dyrektorów, pracowników lub przedstawicieli nie jest pracownikiem ani agentem IBIE, 
ani też nie mogą się za takich podawać. 
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